Valinformation till medborgarna i Simrishamns kommun
Hela vårt detaljerade valprogram skickas ut i augusti till alla hushåll
Finns redan nu på www.osterlenpartiet.com

Våra äldre ska kunna leva
i en trygg, säker och trivsam miljö.
Man ska inte behöva be om ursäkt
för att man blir gammal!
Bygg billiga lägenheter i hela
kommunen – för både ungdomar
och äldre.
Tillgänglighet Fysiska hinder ska
avhjälpas eller förebyggas. Även
kommunens service ska vara
lättillgänglig

Alla över 85 år ska själva få avgöra
om hen vill flytta till ett särskilt
äldreboende.
Inte de anhöriga!
Du bestämmer själv vad som blir
bäst för dig inom skola, vård och
omsorg
Ge alla byar bättre
kommunikationer. Även under
helger och kvällstid. Skapa en ny
norr-söder busslinje i inlandet

2018-06-04

Alla elever måste få tillgång till en
skola med god utbildningskvalitet.
De yngre barnen bör gå i skolor
nära hemorten
Gratis lagliga parkeringar är en del
av charmen med Simrishamn.
Satsa på en kvinnojour
De kvinnor som utsätts för våld
eller andra kränkande handlingar
måste få samhällets stöd.

Idrottshall
Ett kommunalråd i Simrishamn är
Inget skrytbygge utan en praktisk
Det starka varumärket Österlen
tillräckligt. Inte två!
s.k. fullformatsarena som kan
måste skyddas.
Mindre antal politiker i alla
användas av skilda utövare
nämnder.
GC-väg längs hela kusten.
Gratis kollektivresor i hela Skåne –
Förnya och försköna byarna och
Cykelleder till tågstationer och
vilken miljövinst!
fiskelägena på Österlen
mellan byarna
Hamnen har fått ett uppsving med
Sjukhuset kvar i minst den
Bygg hällristningsmuseum
större godshantering och båttrafik.
omfattning det har idag
Våra hällristningar är kända
Mer förväntas
nationellt och internationellt
Kallt hälsosamt dricksvatten från djupborror inom kommunen men snart också från Ystad och Tomelilla.
Vattnet från Ystad kommer att sänka hårdhetsgraden i södra kommundelarna till fromma för t.ex.
hushållsmaskiner och varmvattenberedare.
VA-ledningsnät på landsbygden Österlenpartiet vill fortsätta att bygga ut för vatten och avlopp t.ex. i Attusa,
Tåghusa, Rönnebröd, och Haväng. Mot normal anslutningsavgift naturligtvis!
Miljön i Östersjön Fisket är inne i en allvarlig kris där färre vill köpa svensk fisk.
Kommunen bygger nu ett högeffektivt reningsverk på Stengården – nästan nollutsläpp av miljöfarliga ämnen!
Projektering pågår för att bättre ta hand om regnvatten vid skyfall. Får inte ledas in i reningsverket.
Sjöfartsstråket i Simrishamn - skapa många möten längs havet t.ex. badbryggor, utsiktsplatser på norra
pirarmen och fiskehamnen, torgbodar, fiskförsäljning, mingla och koppla av.
Stråket med hamnarna i fokus får många mötesplatser där folk kan promenera, cykla, bada, äta, fika, handla,
njuta av havsutsikten och båtarna.
Stråket kopplas samman med Storgatan (gågata på sommaren) och Hamngatan
Invånarantalet – Integration
En av de allvarligaste frågorna som kommunen brottas med är befolkningsminskningen. En väg kan vara att
integrationen radikalt förändras så invandrare och flyktingar snabbt kommer in i samhället och arbetslivet t.ex.
genom riktade utbildningar i bristyrken. Samma sak för arbetskraftinvandringen som är viktig för Sveriges
utveckling.
Allaktivitetshus/Konsthall
Österlenpartiet förordar att Allaktivitetshus och konsthall placeras på Skansen vid det nya bostadsområdet intill
järnvägsstationen i Simrishamn. Där ska alla kunna mötas under spännande och trivsamma former.
Öppet från morgon till sena kväll.
Följ oss på facebook: https://www.facebook.com/osterlenpartiet/

